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ﺑـﻪ ﮔـﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮔـﺮوه ﺗﺠـﺎری ﻗﻘﻨـﻮس ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از وزارت
ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﮐﺎﻇﻤﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۹۶ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﺮای واردات ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ارز از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج
ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻗﺰلآﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ( و ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻨﺪ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ زودی ﻣﺮاﺣﻞ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل از ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۴ﻫﺰار ﺟﻔﺖ ﻣﯿﮕﻮ ﻋﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﯿﮕﻮ واﻧﺎﻣﯽ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﻣﺮﮐﺰ  SPFﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ
ﮐﺸﻮر در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﭘﺮوژه
 ۳ﻫﺰار ﺟﻔﺖ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﻮرﮐﺎﻇﻤﯽ ،اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﻮزﺳﺘﺎن ۶۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی
ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و در راﺳﺘﺎی
اﺟﺮای آن ۵۰۰ ،ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺷﺪه وارد ﮐﺸﻮر
ﺷﺪه؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﮋادﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر را ﺟﻤﻊ آوری و ﭘﻼک ﮔﺬاری و
ﺑﻪ اﻫﻮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﯾﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز و ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﭘﻮرﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژه  SPFﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﺎص از
اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺖ .در ﺣﻮزه ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  VHSوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ را  ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
 ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری۱.۵ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺎزﻧﺪران و  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ را ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺎز
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و اﻣﺴﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎری از
ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن
در آب ﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺶ

و ارزﯾﺎﺑﯽ آﺑﺰﯾﺎن آب ﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﮐﺎﻫﺶ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺰﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﻣﻮرد ذﺧﺎﯾﺮ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺎﮐﯽ از  ۲.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﻧﻮس
ﻣﺎﻫﯿﺎن در آب ﻫﺎی درﯾﺎی ﻋﻤﺎن اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﯿﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﯾﻢ.
ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺪود  ۳۶۲روز اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺻﯿﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ
و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از
ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﯾﮏ
از ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰﯾﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ.
ﭘﻮر ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ آب و در
ﻋﻤﻖ ﺑﯿﻦ  ۱۵۰ﺗﺎ  ۲۵۰ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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